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Muudatusettepanek 318
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal.

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal, 
tunnustab rahvusvahelisi kokkuleppeid 
(sealhulgas Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu egiidi all 
sõlmitud leppeid) ning võtab arvesse 
avaliku korraga seotud kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist.



PE407.631v01-00 4/102 AM\725138ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal.

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal, 
mis võtavad arvesse rahvusvahelisi sätteid 
ja riikliku poliitikaga seotud kaalutlusi.

Or. es

Selgitus

Raadiosageduste spetsiifilised tehnilised aspektid muudavad ühelt poolt vajalikuks sageduste 
haldamise kooskõlas rahvusvaheliste sätetega, mis ulatuvad kaugemale ELi liikmesriikide 
vahelistest suhetest, ning teevad teiselt poolt raadiosagedustest ideaalse vahendi teatud 
riikliku poliitika eesmärkide saavutamiseks, eriti sotsiaalse ja territoriaalse ühtsuse, 
sõnavabaduse ning kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamiseks.

Muudatusettepanek 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 



AM\725138ET.doc 5/102 PE407.631v01-00
Freelance-tõlge

ET

kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja 
määrab selliseid raadiosagedusi 
objektiivsete, läbipaistvate, 
mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal.

kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal. 
Seda tehes tunnustab liikmesriik 
rahvusvahelisi kokkuleppeid ja võib 
arvesse võtta riikliku poliitikaga seotud 
kaalutlusi.

Or. en

Selgitus

Kuna sagedused ületavad piire EList kaugemal, peab häirivate mõjutuste vältimiseks järgima 
rahvusvaheliselt siduvaid kokkuleppeid.

Muudatusettepanek 321
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab oma territooriumil 
elektroonilisteks sideteenusteks 
kasutatavate raadiosageduste tulemusliku 
haldamise kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, 
et riigi reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal.

1. Arvestades asjaolu, et raadiosagedused 
on avalik hüve, millel on oluline 
sotsiaalne, kultuuriline ja majanduslik 
väärtus, tagab liikmesriik oma 
territooriumil elektroonilisteks 
sideteenusteks kasutatavate 
raadiosageduste tulemusliku haldamise 
kooskõlas artikliga 8. Ta tagab, et riigi 
reguleeriv asutus eraldab ja määrab 
selliseid raadiosagedusi objektiivsete, 
läbipaistvate, mittediskrimineerivate ja 
proportsionaalsete kriteeriumide põhjal

Or. en
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Selgitus

Ei ole kahtlust, et raadiospekter on napp ressurss. Selle majandusliku kui ka avaliku 
väärtusega tuleks vastavalt arvestada ja seda tuleks teha tasakaalustatud viisil tõhusa 
haldamise eesmärgil. 

Muudatusettepanek 322
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses kooskõlas 
vajadusega tagada raadiolainete tõhus ja 
tulemuslik kasutamine vastavalt otsusele 
nr 676/2002/EÜ (raadiospektrit käsitlev 
otsus).

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses kooskõlas 
vajadusega tagada raadiolainete tõhus ja 
tulemuslik kasutamine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek kooskõlas muudatusettepanekuga 58, millega tunnistatakse kehtetuks 
raadiospektrit käsitlev otsus eesmärgiga saavutada integreeritud, lihtsustatud ja sidus spektrit 
reguleeriv raamistik.

Muudatusettepanek 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses 
kooskõlas vajadusega tagada 
raadiolainete tõhus ja tulemuslik 

2. Liikmesriigid toetavad raadiosageduste 
kasutuse ühtlustamist ühenduses kooskõlas 
vajadusega tagada raadiolainete tõhus ja 
tulemuslik kasutamine, mis võib kaasa 
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kasutamine vastavalt otsusele nr 
676/2002/EÜ (raadiospektrit käsitlev 
otsus).

aidata mastaabisäästu saavutamisele ja 
teenuste vastastikusele sidumisele 
tarbijate hüvanguks, vastavalt otsusele nr 
676/2002/EÜ (raadiospektrit käsitlev 
otsus).

Or. en

Muudatusettepanek 324
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Võrdse kohtlemise tagamiseks ei 
vabastata ühtki raadiosageduste spektri 
kasutajat kohustusest maksta 
tavapäraseid spektri kasutamise tasusid ja 
lõive.

Or. ro

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada kooskõla põhjendusega 50.

Muudatusettepanek 325
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 

3. Kui teises lõigus ei ole sätestatud teisiti, 
tagab liikmesriik võimaluse korral, et 
kõikidel riiklike sageduste jaotamiste 
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elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist raadiovõrgu- või traadita side
tehnoloogiat.

kavade ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjade kohaselt määratletud
elektrooniliseks sideks kättesaadavatel
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist tehnoloogiat.

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist. Tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse poliitika ja paindlikkus tõstatavad 
küsimuse, kuidas satelliit- ja maapealsed, eriti mobiilsidetehnoloogiad saavad toimida 
samadel või lähedastel sagedusaladel.

Muudatusettepanek 326
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist raadiovõrgu- või traadita side 
tehnoloogiat.

3. Kui teises lõigus või artikli 9c ja artikli 
9d kohaselt vastu võetud meetmetes ei ole 
sätestatud teisiti, hõlbustab liikmesriik 
kooskõlas riiklike sageduste jaotamiste 
kavade ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjadega võimaluse korral kõikidel 
elektrooniliseks sideks eraldatud
sagedusaladel ükskõik millise raadiovõrgu-
või traadita side tehnoloogia kasutamist.

Or. en
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Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist.

Muudatusettepanek 327
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist raadiovõrgu- või traadita side 
tehnoloogiat.

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektroonilistele sideteenustele
kättesaadavatel sagedusaladel võib riiklike 
sageduste jaotamiste tabelite ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu raadioside eeskirjade kohaselt
kasutada ükskõik millist raadiovõrgu- või 
traadita side tehnoloogiat.

Or. en

Selgitus

Lisatakse viide riiklikele sageduste jaotamiste tabelitele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele.
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Muudatusettepanek 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist raadiovõrgu- või traadita side 
tehnoloogiat.

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib riiklike sageduste 
jaotamiste tabelite ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjade kohaselt kasutada ükskõik 
millist raadiovõrgu- või traadita side 
tehnoloogiat.

Or. en

Selgitus

Kuna sagedused ületavad piire EList kaugemal, peab häirivate mõjutuste vältimiseks järgima 
rahvusvaheliselt siduvaid kokkuleppeid.

Muudatusettepanek 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist raadiovõrgu- või traadita side 

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, edendab liikmesriik riiklike 
sageduste jaotamiste tabelite kohaselt ja 
võttes võimaluse korral arvesse 
rahvusvaheliste 
telekommunikatsiooniametite väljastatud 
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tehnoloogiat. asjaomaseid eeskirju kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel ükskõik millise raadiovõrgu-
või traadita side tehnoloogia kasutamist.

Or. es

Selgitus

Raadiosageduste tõhusa kasutamise ja tõhusa haldamise julgustamiseks tehtud sammud on 
artikli 8 lõike 2 eesmärkide hulgas ja neid tuleb püüda saavutada mitte ainult üldlubadel 
põhinevaid sagedusalasid silmas pidades, vaid ka kasutusõigustel põhinevate sagedusalade 
puhul. 

Muudatusettepanek 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist raadiovõrgu- või traadita side
tehnoloogiat.

3. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib kasutada ükskõik 
millist tehnoloogiat.

Or. fr

Selgitus

Igasugust tüüpi võrgud ei saa koos eksisteerida ilma kesksete tehniliste piiranguteta kahjulike 
ja häirivate mõjutuste vältimiseks (nt raadioringhäälingu võrgud ja maapealsed mobiilside 
võrgud). Seetõttu tuleks välja jätta neutraalsus seoses võrgu tüübiga.
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Muudatusettepanek 331
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib raadiovõrgu- või traadita 
side tehnoloogia liikide osas siiski 
kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid, juhul 
kui see on vajalik:

Liikmesriik võib elektroonilisteks 
sideteenusteks kasutatava raadiovõrgu-
või traadita side tehnoloogia liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid, juhul 
kui see on vajalik:

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist. Tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse poliitika ja paindlikkus tõstatavad 
küsimuse, kuidas satelliit- ja maapealsed, eriti mobiilsidetehnoloogiad saavad toimida 
samadel või lähedastel sagedusaladel.

Muudatusettepanek 332
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahjulike ja häirivate mõjutuste 
vältimiseks,

a) võimalike kahjulike ja häirivate 
mõjutuste vältimiseks,

Or. en
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Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist. Tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse poliitika ja paindlikkus tõstatavad 
küsimuse, kuidas satelliit- ja maapealsed, eriti mobiilsidetehnoloogiad saavad toimida 
samadel või lähedastel sagedusaladel.

Muudatusettepanek 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahjulike ja häirivate mõjutuste 
vältimiseks,

a) võimalike kahjulike ja häirivate 
mõjutuste vältimiseks,

Or. es

Selgitus

Raadiosageduste tõhusa kasutamise ja tõhusa haldamise julgustamiseks tehtud sammud on 
artikli 8 lõike 2 eesmärkide hulgas ja neid tuleb püüda saavutada mitte ainult üldlubadel 
põhinevaid sagedusalasid silmas pidades, vaid ka kasutusõigustel põhinevate sagedusalade 
puhul.

Muudatusettepanek 334
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kahjulike ja häirivate mõjutuste a) kahjulike ja häirivate mõjutuste 
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vältimiseks, vältimiseks, mida põhjustab liikmesriikide 
ja naabersagedusalasid kasutavate 
ettevõtjate vahelise koordineerimise 
puudumine,

Or. en

Selgitus

Ettepanekus tuleks selgitada, mida tuleb pidada kahjulikeks ja häirivateks mõjutusteks, nagu 
piiridevahelised mõjutused või naabersagedusalasid kasutavate ettevõtjate vahelised 
mõjutused.

Muudatusettepanek 335
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) teenuse kvaliteedi tagamiseks,

Or. en

Selgitus

Lisaks kahjulikele ja häirivatele mõjutustele peaks ka teenuse kvaliteet olema 
tehnoloogianeutraalsusele piirangute sätestamise kriteeriumiks. See on eriti tähtis juhtudel, 
kui lubatakse spektri ühiskasutamist. Samuti tuleks osutada asjakohastele rahvusvahelistele 
kokkulepetele (nt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu kokkulepped). 
Universaalteenuse või avaliku teenuse osutamine tuleks lisada võimalike piirangute 
nimekirja. Püsivõrgud asendatakse mobiilsidevõrkudega ja need tuleks universaalteenuse 
pakkumise vahendina tagada. Osutamine artiklile 9c tuleks välja jätta.
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Muudatusettepanek 336
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahva tervise kaitsmiseks 
elektromagnetväljade eest,

b) teenuse tehnilise kvaliteedi tagamiseks,

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist. Tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse poliitika ja paindlikkus tõstatavad 
küsimuse, kuidas satelliit- ja maapealsed, eriti mobiilsidetehnoloogiad saavad toimida 
samadel või lähedastel sagedusaladel.

Muudatusettepanek 337
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raadiosageduste maksimaalse 
ühiskasutuse saavutamiseks, juhul kui
sageduste kasutamise suhtes kehtib 
üldluba,

c) sageduste kasutamisega seotud 
rahvusvahelisest kokkuleppest või 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu raadioside eeskirjadest tuleneva 
kohustuse täitmiseks,

Or. en
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Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist.

Muudatusettepanek 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raadiosageduste maksimaalse
ühiskasutuse saavutamiseks, juhul kui 
sageduste kasutamise suhtes kehtib 
üldluba,

c) raadiosageduste tõhusa kasutamise 
julgustamiseks ja tõhusa haldamise 
tagamiseks koos tehnilise 
teenusekvaliteediga,

Or. es

Selgitus

Raadiosageduste tõhusa kasutamise ja tõhusa haldamise julgustamiseks tehtud sammud on 
artikli 8 lõike 2 eesmärkide hulgas ja neid tuleb püüda saavutada mitte ainult üldlubadel 
põhinevaid sagedusalasid silmas pidades, vaid ka kasutusõigustel põhinevate sagedusalade 
puhul.

Muudatusettepanek 339
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raadiosageduste maksimaalse c) raadiosageduste tõhusa kasutamise 
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ühiskasutuse saavutamiseks, juhul kui 
sageduste kasutamise suhtes kehtib 
üldluba, 

tagamiseks,

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist. Tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse poliitika ja paindlikkus tõstatavad 
küsimuse, kuidas satelliit- ja maapealsed, eriti mobiilsidetehnoloogiad saavad toimida 
samadel või lähedastel sagedusaladel.

Muudatusettepanek 340
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raadiosageduste maksimaalse 
ühiskasutuse saavutamiseks, juhul kui 
sageduste kasutamise suhtes kehtib 
üldluba,

c) raadiosageduste maksimaalse 
ühiskasutuse saavutamiseks,

Or. en

Muudatusettepanek 341
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) rahva tervise kaitsmiseks 
elektromagnetväljade eest või

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist. Tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse poliitika ja paindlikkus tõstatavad 
küsimuse, kuidas satelliit- ja maapealsed, eriti mobiilsidetehnoloogiad saavad toimida 
samadel või lähedastel sagedusaladel.

Muudatusettepanek 342
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) raadiosageduste tõhusa kasutamise 
tagamiseks või

Or. en

Muudatusettepanek 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) spektri tõhusa kasutamise 
valvamiseks,

Or. en

Selgitus

Spektri alase poliitika üldine filosoofia peaks taotlema spektri tõhusa kasutamise tagamist.

Muudatusettepanek 344
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lõikes 4 sätestatud piirangu 
järgimiseks.

d) lõikes 4 sätestatud üldist huvi pakkuva 
eesmärgi täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Vajalik tagamaks üldist huvi pakkuvad eesmärgid. 

Muudatusettepanek 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) lõikes 4 sätestatud piirangu 
järgimiseks.

d) lõikes 4 sätestatud üldist huvi pakkuva 
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eesmärgi täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Vajalik tagamaks sidusust artikli 9 lõikega 4.

Muudatusettepanek 346
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) sageduste kasutamisega seotud 
asjaomasest rahvusvahelisest 
kokkuleppest tuleneva kohustuse 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Lisaks kahjulikele ja häirivatele mõjutustele peaks ka teenuse kvaliteet olema 
tehnoloogianeutraalsusele piirangute sätestamise kriteeriumiks. See on eriti tähtis juhtudel, 
mil lubatakse spektri ühiskasutamist. Samuti tuleks osutada asjakohastele rahvusvahelistele 
kokkulepetele (nt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu kokkulepped). 
Universaalteenuse või avaliku teenuse osutamine tuleks lisada võimalike piirangute 
nimekirja. Püsivõrgud asendatakse mobiilsidevõrkudega ja need tuleks universaalteenuse 
pakkumise vahendina tagada. Osutamine artiklile 9c tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 347
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriik tagab, et iga kolme aasta 
tagant viiakse läbi tehnilised mõõtmised ja 
epidemioloogilised uuringud tuvastamaks 
vajalikke meetmeid rahva tervise 
kaitsmiseks elektromagnetväljade eest.

Or. ro

Selgitus

Pidades silmas arvukaid muresid seoses elektromagnetväljade mõjuga rahva tervisele, on 
vajalik korrapäraselt läbi viia epidemioloogilised uuringud ja konkreetsed mõõtmised. 

Muudatusettepanek 348
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektroonilistele sideteenustele 
kättesaadavatel sagedusaladel, mis on 
määratletud nende riiklikes sageduste 
jaotamiste tabelites ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades, võib osutada ükskõik milliseid 
elektroonilisi sideteenuseid. Liikmesriik 
võib seoses pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikidega siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid meetmeid.

Or. en
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Selgitus

Teenuseneutraalsust tuleks määratleda vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu
raadioside eeskirjades ettenähtud võimalustega, mis määravad, millised teenused saavad 
erinevatel sagedustel koos eksisteerida. Sellise õigusliku teenuseneutraalsuse määratluse 
tulemusel ei ole Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjade raames 
üldist huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed mitte piiranguks vaid kõnealuse 
põhimõtte tagajärjeks. Läbipaistvuse põhjustel tuleks kõik üldist huvi pakkuvad eesmärgid 
määratleda riigi õigusaktides ühenduse õiguse kohaselt.

Muudatusettepanek 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektroonilistele sideteenustele 
kättesaadavatel sagedusaladel, mis on 
määratletud nende riiklikes sageduste 
jaotamiste tabelites ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades, võib osutada ükskõik milliseid 
elektroonilisi sideteenuseid. Liikmesriik 
võib seoses pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikidega siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid meetmed.

Or. en

Selgitus

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
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of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Muudatusettepanek 350
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus ei ole sätestatud teisiti, 
hõlbustab liikmesriik võimaluse korral
riiklike sageduste jaotamiste tabelite ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu raadioside eeskirjade kohaselt
kõikidel elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel ükskõik milliste
elektrooniliste sideteenuste kasutamist. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist.
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Muudatusettepanek 351
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus ei ole sätestatud teisiti, 
hõlbustab liikmesriik võimaluse korral 
riiklike sageduste jaotamiste tabelite ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu raadioside eeskirjade kohaselt
kõikidel elektrooniliseks sideks 
kättesaadavatel sagedusaladel ükskõik 
milliste elektrooniliste sideteenuste
kasutamist. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist. Tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse poliitika ja paindlikkus tõstatavad 
küsimuse, kuidas satelliit- ja maapealsed, eriti mobiilsidetehnoloogiad saavad toimida 
samadel või lähedastel sagedusaladel.

Muudatusettepanek 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, julgustab liikmesriik meetmeid 
tagamaks, et kõikidel elektrooniliseks 
sideks avatud sagedusaladel võib osutada 
ükskõik milliseid elektroonilisi 
sideteenuseid. Liikmesriik võib riiklike 
sageduste jaotamiste tabelite ja vajaduse 
korral Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu sätete 
kohaselt pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. es

Selgitus

Seoses esimese ettepanekuga tuleks mainida vajadust tagada riiklike sageduste tabelite ja 
asjaomaste rahvusvaheliste eeskirjade omavaheline kooskõla. 

Seoses teise ettepanekuga on lõppkasutajatele teenuse kõrge kvaliteedi tagamise vajadus 
üheks üldist huvi pakkuvaks eesmärgiks. 

Seoses kolmanda ettepanekuga on vajalik lisada viide raadio- ja televisiooniteenuste 
spetsiifilisele olemusele.

Muudatusettepanek 353
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektroonilistele sideteenustele 
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sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

kättesaadavatel sagedusaladel, mis on 
määratletud riigi riiklikes sageduste 
jaotamiste tabelites ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades, võib osutada ükskõik milliseid 
elektroonilisi sideteenuseid. Liikmesriik 
võib pakutavate elektrooniliste sideteenuste 
liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsust tuleks piirata Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjades ettenähtud võimalustega, mis määravad, kuidas teenused saavad konkreetsetel 
sagedustel koos eksisteerida (nt esmaseid kasutajaid kaitstakse ja naaberriigid nõustuvad 
sellega). 

Muudatusettepanek 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
sagedusplaanide ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside 
eeskirjade kohaselt võib kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel osutada ükskõik milliseid 
elektroonilisi sideteenuseid. Liikmesriik 
võib pakutavate elektrooniliste sideteenuste 
liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.
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Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei tunnustata ega toetata Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eeskirjade 
ja menetlustega ning nendest tulenevate rahvusvaheliste õiguslikult siduvate piirangutega 
ühilduvuse tagamise tähtsust. Spektri tõhus kasutamine muudab vajalikuks Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu teabe esitamise ja kooskõlastamise menetluste järgimise. 

Muudatusettepanek 355
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Liikmesriik tagab, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud 
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Lisaks kahjulikele ja häirivatele mõjutustele peaks ka teenuse kvaliteet olema 
tehnoloogianeutraalsusele piirangute sätestamise kriteeriumiks. See on eriti tähtis juhtudel, 
kui lubatakse spektri ühiskasutamist. Samuti tuleks osutada asjakohastele rahvusvahelistele 
kokkulepetele (nt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu kokkulepped). 
Universaalteenuse või avaliku teenuse osutamine tuleks lisada võimalike piirangute 
nimekirja. Püsivõrgud asendatakse mobiilsidevõrkudega ja need tuleks universaalteenuse 
pakkumise vahendina tagada. Osutamine artiklile 9c tuleks välja jätta.
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Muudatusettepanek 356
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektrooniliseks sideks avatud
sagedusaladel võib osutada ükskõik 
milliseid elektroonilisi sideteenuseid. 
Liikmesriik võib pakutavate elektrooniliste 
sideteenuste liikide osas siiski kehtestada 
proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

4. Kui teises lõigus või artikli 9c kohaselt 
vastu võetud meetmetes ei ole sätestatud 
teisiti, tagab liikmesriik, et kõikidel 
elektroonilistele sideteenustele
kättesaadavatel sagedusaladel võib osutada 
ükskõik milliseid elektroonilisi 
sideteenuseid. Liikmesriik võib pakutavate 
elektrooniliste sideteenuste liikide osas 
siiski kehtestada proportsionaalseid ja 
mittediskrimineerivaid piiranguid.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjad reguleerivad spektri 
jaotamist riikide vahel, pakkudes eelkõige kaitset mõjutuste eest, kuid need annavad 
liikmesriikidele ettekavatsetult paindlikkuse riiklikul tasandil või kahepoolse kokkuleppe 
korral eeskirjadest kõrvale kalduda. Samasugust paindlikkust on vaja ka seoses riiklike 
jaotamiste kavadega, kuna neil puudub läbipaistvus ja need ei pruugi olla õiguslikult siduvad 
ning neid muudetakse pidevalt.

Muudatusettepanek 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 

Piirangud, millega nõutakse teatava 
elektroonilise sideteenuse osutamist 
konkreetses sagedusalas, on vajalikud 
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õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

selleks, et saavutada ühenduse õiguse 
kohaseid üldist huvi pakkuvaid eesmärke, 
nagu inimelude kaitse, sotsiaalse, 
regionaalse või territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamine, ebatõhusa spektrikasutuse 
vältimine, lõppkasutajale piisava 
teenusekvaliteedi tagamise vajadus või 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning
meediakanalite paljususe edendamine ja 
raadio- ja televisiooniringhäälingu 
teenuste osutamine, nagu on kooskõlas 
ühenduse õigusega sätestatud riikide 
õigusaktides.

Or. es

Selgitus

Seoses esimese ettepanekuga tuleks mainida vajadust tagada riiklike sageduste tabelite ja 
asjaomaste rahvusvaheliste eeskirjade omavaheline ühildumine. 

Seoses teise ettepanekuga on lõppkasutajatele teenuse kõrge kvaliteedi tagamise vajadus 
üheks üldist huvi pakkuvaks eesmärgiks. 

Seoses kolmanda ettepanekuga on vajalik lisada viide raadio- ja televisiooniringhäälingu 
teenuste spetsiifilisele olemusele.

Muudatusettepanek 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses 
sagedusalas, on vajalikud selleks, et 
saavutada ühenduse õiguse kohaseid 
üldist huvi pakkuvaid eesmärke, nagu 
inimelude kaitse, sotsiaalse, regionaalse 
või territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamine, ebatõhusa spektrikasutuse 
vältimine või kultuurilise ja keelelise 

Piirangud, millega nõutakse teatava 
elektroonilise sideteenuse osutamist 
konkreetses sagedusalas, on vajalikud 
selleks, et saavutada ühenduse õiguse 
kohaseid riikide õigusaktides määratletud
üldist huvi pakkuvaid eesmärke, nagu 
inimelude kaitse, sotsiaalse, regionaalse 
või territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamine, ebatõhusa spektrikasutuse 
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mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine, nagu on kooskõlas 
ühenduse õigusega sätestatud riikide 
õigusaktides.

vältimine või kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe, sealhulgas 
ringhäälinguteenuste edendamine, nagu 
on kooskõlas ühenduse õigusega sätestatud 
riikide õigusaktides.

Or. en

Selgitus

Kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisele 
osutamine artikli 9 lõike 4 teises lõigus on liialt kitsas ja seda tuleks laiendada, viidates 
konkreetselt ringhäälinguteenustele.

Muudatusettepanek 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Piirangud, millega nõutakse teatava 
elektroonilise sideteenuse osutamist 
konkreetses sagedusalas, on vajalikud 
selleks, et saavutada ühenduse õiguse 
kohaseid üldist huvi pakkuvaid eesmärke, 
nagu inimelude kaitse, sotsiaalse, 
regionaalse või territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamine, ebatõhusa spektrikasutuse 
vältimine või kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine või raadio- ja 
televisiooniringhäälingu teenuste 
osutamine, nagu on kooskõlas ühenduse 
õigusega sätestatud riikide õigusaktides.

Or. en
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Selgitus

On oluline, et kultuuri- ja meediapoliitika määratlemine jääb liikmesriikide pädevusse ja et 
selles valdkonnas kindlustatakse õiguslikud tagatised ja paindlikkus riigi tasandil.

Muudatusettepanek 360
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Meetmed, millega nõutakse teatava teenuse 
osutamist konkreetses sagedusalas, on 
vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid riikide õigusaktides 
määratletud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või selliste
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide 
nagu kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsust tuleks määratleda vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu
raadioside eeskirjades ettenähtud võimalustega, mis määravad, millised teenused saavad 
erinevatel sagedustel koos eksisteerida. Sellise õigusliku teenuseneutraalsuse määratluse 
tulemusel ei ole Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjade raames 
üldist huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed mitte piiranguks, vaid 
kõnealuse põhimõtte tagajärjeks. Läbipaistvuse põhjustel tuleks kõik üldist huvi pakkuvad 
eesmärgid määratleda riigi õigusaktides ühenduse õiguse kohaselt.
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Muudatusettepanek 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine,
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Meetmed, millega nõutakse teatava teenuse 
osutamist konkreetses sagedusalas, on 
vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid riikide õigusaktides 
määratletud üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või selliste
kultuuri- ja meediapoliitika eesmärkide 
nagu kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine.

Or. en

Selgitus

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Muudatusettepanek 362
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Piirangud, millega nõutakse teatava 
elektroonilise sideteenuse osutamist 
konkreetses sagedusalas, on vajalikud 
selleks, et saavutada ühenduse õiguse 
kohaseid üldist huvi pakkuvaid eesmärke, 
nagu inimelude kaitse, universaal- või 
avalike teenuste osutamine, sotsiaalse, 
regionaalse või territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamine, tõhus spektrikasutus või 
spektri tõhus haldamine, mis võtab 
arvesse rahvusvahelisi kohustusi ja 
tavasid, või kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
paljususe edendamine.

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist.

Muudatusettepanek 363
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
universaal- või avalike teenuste 
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ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

osutamine, sotsiaalse, regionaalse või 
territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine, 
ebatõhusa spektrikasutuse vältimine või 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Or. en

Selgitus

Lisaks kahjulikele ja häirivatele mõjutustele peaks ka teenuse kvaliteet olema 
tehnoloogianeutraalsusele piirangute sätestamise kriteeriumiks. See on eriti tähtis juhtudel, 
kui lubatakse spektri ühiskasutamist. Samuti tuleks osutada asjakohastele rahvusvahelistele 
kokkulepetele (nt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu kokkulepped). 
Universaalteenuse või avaliku teenuse osutamine tuleks lisada võimalike piirangute 
nimekirja. Püsivõrgud asendatakse mobiilsidevõrkudega ja need tuleks universaalteenuse 
pakkumise vahendina tagada. Osutamine artiklile 9c tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 364
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Piirangud, millega nõutakse teatava 
teenuse osutamist konkreetses sagedusalas, 
on vajalikud selleks, et saavutada ühenduse 
õiguse kohaseid üldist huvi pakkuvaid 
eesmärke, nagu inimelude kaitse, 
sotsiaalse, regionaalse või territoriaalse 
ühtekuuluvuse edendamine, kõigi 
kodanike jaoks infoühiskonnale parema 
juurdepääsu edendamine, ebatõhusa 
spektrikasutuse vältimine või kultuurilise 
ja keelelise mitmekesisuse ning 
meediakanalite paljususe edendamine, 
nagu on kooskõlas ühenduse õigusega 
sätestatud riikide õigusaktides.

Or. de
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Selgitus

Kõigi kodanike juurdepääs infoühiskonnale on Lissaboni strateegia üheks peamiseks 
eesmärgiks. Seetõttu on avalikkuse huvides, et see lisatakse konkreetselt teenuseneutraalsuse 
põhimõttest võimaliku kõrvalekaldumise põhjenduste nimekirja.

Muudatusettepanek 365
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste 
tagamiseks.

Meetme, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektrooniliste 
sideteenuste pakkumine, võib kehtestada 
üksnes juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitsega seotud teenuste tagamiseks või 
kahjulike ja häirivate mõjutuste 
vältimiseks.

Or. en

Selgitus

Teenuseneutraalsust tuleks määratleda vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu
raadioside eeskirjades ettenähtud võimalustega, mis määravad, millised teenused saavad 
erinevatel sagedustel koos eksisteerida. Sellise õigusliku teenuseneutraalsuse määratluse 
tulemusel ei ole Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjade raames 
üldist huvi pakkuvate eesmärkide tagamiseks võetud meetmed mitte piiranguks, vaid 
kõnealuse põhimõtte tagajärjeks. Läbipaistvuse põhjustel tuleks kõik üldist huvi pakkuvad 
eesmärgid määratleda riigi õigusaktides ühenduse õiguse kohaselt.

Muudatusettepanek 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste 
tagamiseks.

Meetme, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektrooniliste 
sideteenuste pakkumine, võib kehtestada 
üksnes juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitsega seotud teenuste tagamiseks või 
kahjulike ja häirivate mõjutuste 
vältimiseks.

Or. en

Selgitus

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to “the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism” is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Muudatusettepanek 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, võib 
kehtestada üksnes juhul, kui see on vajalik 
inimelude kaitsega seotud teenuste tagamiseks.

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektrooniliste sideteenuste
pakkumine, võib kehtestada üksnes juhul, kui 
see on vajalik inimelude kaitsega seotud 
teenuste tagamiseks või kooskõlas ühenduse 
õigusega riikide õigusaktides sätestatud 
üldist huvi pakkuva eesmärgi täitmise 
tagamiseks, nagu kultuurilise ja keelelise 
mitmekesisuse ning meediakanalite 
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paljususe edendamine.

Or. en

Selgitus

On oluline, et kultuuri- ja meediapoliitika määratlemine jääb liikmesriikide pädevusse ja et 
selles valdkonnas kindlustatakse õiguslikud tagatised ja paindlikkus riigi tasandil.

Muudatusettepanek 368
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste 
tagamiseks.

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektrooniliste 
sideteenuste pakkumine, võib kehtestada 
üksnes juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitsega seotud teenuste tagamiseks või 
kooskõlas ühenduse õigusega riikide 
õigusaktides sätestatud üldist huvi 
pakkuva eesmärgi täitmise tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Osutamine 2002. aasta EÜ spektrit käsitlevale otsusele ja Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooni Liidu raadioside eeskirjadele on keskse tähtsusega tagamaks sidusust 
ELi eeskirjade vahel ning ELi eeskirjade kooskõla rahvusvaheliste eeskirjadega, mis 
kajastuvad riiklikes sageduste jaotamiste tabelites. Spektri tõhus haldamine on riigi 
reguleeriva asutuse kohustus ja nõuab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu 
menetluste järgimist.
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Muudatusettepanek 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude teenuste pakkumine, 
võib kehtestada üksnes juhul, kui see on 
vajalik inimelude kaitsega seotud teenuste 
tagamiseks.

Piirangu, millega konkreetses sagedusalas 
keelatakse muude elektrooniliste 
sideteenuste pakkumine, võib kehtestada 
üksnes juhul, kui see on vajalik inimelude 
kaitsega seotud teenuste tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud piirangute 
vajalikkuse. 

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud piirangute 
vajalikkuse. Liikmesriigi pädevuses on 
määratleda mis tahes erandite ulatus ja 
laad.

Or. en

Selgitus

On oluline, et kultuuri- ja meediapoliitika määratlemine jääb liikmesriikide pädevusse ja et 
selles valdkonnas kindlustatakse õiguslikud tagatised ja paindlikkus riigi tasandil.



AM\725138ET.doc 39/102 PE407.631v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 371
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud piirangute
vajalikkuse.

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud üldist huvi 
pakkuvate eesmärkide vajalikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud piirangute vajalikkuse.

5. Liikmesriik vaatab korrapäraselt läbi 
lõigetes 3 ja 4 osutatud piirangute vajalikkuse. 
Ta esitab selle kohta raporti, mis on 
avalikkusele kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Konkurentsivõimelist mobiilsidel rajanevat majandust koos kõigi kodanike parema 
juurdepääsuga infoühiskonnale peetakse Lissaboni strateegia üheks põhialuseks ning 
Euroopa poliitikate eesmärgiks, kuna see tekitab suuremat majanduskasvu ja töökohti 
Euroopas. Nimetatud eesmärk kiidetakse käesoleva muudatusettepanekuga üldist huvi 
pakkuva eesmärgina selgesõnaliselt heaks. Seetõttu võib see muuta teenuseneutraalsuse 
põhimõttest tehtavad erandid õiguspäraseks.
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Muudatusettepanek 373
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse 
raadiosageduste määramise ja eraldamise 
suhtes pärast 31. detsembrit 2009.

6. Lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse 
raadiosageduste määramise ja eraldamise 
suhtes pärast [ülevõtmise kuupäev].

Or. en

Muudatusettepanek 374
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid kavatsevad jagada 
ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V 
(470–862 MHz) võrdseteks osadeks 
ringhäälingu- ja mobiilsideteenuste 
edasise arendamise eesmärgil. 
Liikmesriigid järgivad ülemaailmse 
raadiosidekonverentsi 2007 tulemusi. 
Ühtlustatud 790–862 MHz spektriosa 
vabastatakse ja eraldatakse lairiba-
mobiilteenustele mitte hiljem kui kuus 
kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist. 
Võrguettevõtja taotlusel vaatab riigi 
reguleeriv asutus, kas kehtiv 
raadiosageduste jaotamine ja eraldamine 
ringhäälingu-sisuteenuste jaoks on 



AM\725138ET.doc 41/102 PE407.631v01-00
Freelance-tõlge

ET

vajalik artikli 9 lõikes 4 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Niisugune 
läbivaatamine viiakse läbi kolme kuu 
jooksul. Juhul kui kõnealused jaotamised 
ja eraldamised ei ole nende eesmärkide 
täitmiseks vajalikud, väljastab riigi 
reguleeriv asutus kuue kuu jooksul uued 
mobiilsideteenustele raadiosageduste 
jaotamised ja eraldamised. Mõjuvate 
põhjuste korral võib riigi reguleeriv 
asutus pärast komisjoni teavitamist 
langetada otsuse asjaomaste 
raadiosageduste uuestijaotamise kohta.

Or. en

Selgitus

Lairiba-mobiilteenused pakuvad juurdepääsu Internetile ja vähendavad eriti 
maapiirkondades digitaalset lõhet. Selle taustal tundub mõistlik nii mobiilse Interneti-teenuse 
varajane kasutuselevõtt kui ka mõistlike õiguslike sätete loomine selles valdkonnas. Teisalt 
tuleb tunnustada ringhäälingusektori huvisid ning kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ja 
meediakanalite paljususe edendamise eesmärke. Vastavalt sellele kavandavad liikmesriigid 
ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V (470–862 MHz) võrdses ulatuses ringhäälingu- ja 
mobiilsideteenuste edasiseks arendamiseks.

Muudatusettepanek 375
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid kavatsevad jagada 
ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V 
(470–862 MHz) võrdseteks osadeks 
ringhäälingu- ja mobiilsideteenuste 
edasise arendamise eesmärgil.
Esimese sammuna järgivad liikmesriigid 
ülemaailmse raadiosidekonverentsi 2007 
tulemusi. Ühtlustatud 790–862 MHz 
spektriosa vabastatakse ja eraldatakse 
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lairiba-mobiilteenustele nii ruttu kui 
võimalik, kuid mitte hiljem kui kuus kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
Seejärel jaotatakse kohe vähemalt üks 
kolmandik spektrist, mis lisandub 
ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V 
(470–862 MHz) vabanemisel 
ringhäälinguteenuste digitaalse 
ülemineku käigus, ja eraldatakse lairiba-
mobiilvõrkudele, kuni täidetakse esimeses 
lõigus osutatud eesmärk. Sagedused 
jaotatakse ja eraldatakse lairiba-
mobiilvõrkudele ühtlustatud viisil. 
Seetõttu algatatakse viivitamata vajalikud 
kavandamismenetlused. 
Mobiilsideoperaatori taotlusel vaatab riigi 
reguleeriv asutus, kas kehtiv 
raadiosageduste jaotamine ja eraldamine 
ringhäälingu-sisuteenuste jaoks on 
vajalik artikli 9 lõikes 4 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Niisugune 
läbivaatamine viiakse läbi kolme kuu 
jooksul. Juhul kui kõnealused jaotamised 
ja eraldamised ei ole nende eesmärkide 
täitmiseks vajalikud, väljastab riigi 
reguleeriv asutus kuue kuu jooksul uued 
mobiilsideteenustele raadiosageduste 
jaotamised ja eraldamised. Mõjuvate 
põhjuste korral võib riigi reguleeriv 
asutus pärast komisjoni teavitamist
pikendada tähtaega veel kolme kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Tänu oma soodsatele tingimustele mobiilirakenduste jaoks on 1 GHz allapoole jääv 
sagedusala erilise tähtsusega. Eriti ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V (470–862 MHz), 
mida praegu kasutatakse peamiselt televisiooni tarbeks, on osa sellest. Oma füüsikaliste 
omaduste tõttu saavutab see spektriosa laiema ulatuse ja vajab seetõttu laiade alade 
katmiseks suhteliselt väiksemat hulka tugijaamasid. Seega võiks lairiba-mobiilvõrkude 
järgmise põlvkonna kasutuselevõtt olla maapiirkondades palju kulutõhusam.
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Muudatusettepanek 376
Ján Hudacký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid kavatsevad jagada 
ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V 
(470–862 MHz) võrdseteks osadeks 
ringhäälingu- ja mobiilsideteenuste 
edasise arendamise eesmärgil.
Esimese sammuna järgivad liikmesriigid 
ülemaailmse raadiosidekonverentsi 2007 
tulemusi. Ühtlustatud 790–862 MHz 
spektriosa vabastatakse ja eraldatakse 
lairiba-mobiilteenustele nii ruttu kui 
võimalik, kuid mitte hiljem kui kuus kuud 
pärast käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäeva.
Seejärel jaotatakse kohe vähemalt kaks 
kolmandikku spektrist, mis lisandub 
ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V 
(470–862 MHz) vabanemisel 
ringhäälinguteenuste digitaalse 
ülemineku käigus, ja eraldatakse lairiba-
mobiilvõrkudele, kuni täidetakse esimeses 
lõigus osutatud eesmärk. Sagedused 
jaotatakse ja eraldatakse lairiba-
mobiilvõrkudele ühtlustatud viisil. 
Seetõttu algatatakse viivitamata vajalikud 
kavandamismenetlused.
Mobiilsideoperaatori taotlusel vaatab riigi 
reguleeriv asutus, kas kehtiv 
raadiosageduste jaotamine ja eraldamine 
ringhäälingu-sisuteenuste jaoks on 
vajalik artikli 9 lõikes 4 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Niisugune 
läbivaatamine viiakse läbi kolme kuu 
jooksul. Juhul kui kõnealused jaotamised 
ja eraldamised ei ole nende eesmärkide 
täitmiseks vajalikud, väljastab riigi 
reguleeriv asutus kuue kuu jooksul uued 



PE407.631v01-00 44/102 AM\725138ET.doc
Freelance-tõlge

ET

mobiilsideteenustele raadiosageduste 
jaotamised ja eraldamised. Mõjuvate 
põhjuste korral võib riigi reguleeriv 
asutus pärast komisjoni teavitamist 
pikendada tähtaega veel kolme kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Lairiba-mobiilteenused pakuvad maapiirkondades Internetile juurdepääsu. Kiiresti tuleb luua 
mõistlikud õiguslikud sätted selles valdkonnas. Samuti tuleb tunnustada ringhäälingusektori 
huvisid ning kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe edendamise 
eesmärke. Vastavalt sellele kavandavad liikmesriigid ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V 
(470–862 MHz) võrdses ulatuses ringhäälingu- ja mobiilsideteenuste edasiseks arendamiseks.

Muudatusettepanek 377
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid püüavad jaotada 
ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V 
(470–862 MHz) võrdseteks osadeks 
raadioside- ja mobiilsideteenuste edasise 
arendamise eesmärgil.
Esimese sammuna peaksid liikmesriigid 
järgima ülemaailmse 
raadiosidekonverentsi 2007 tulemusi. 
Ühtlustatud 790–862 MHz spektriosa 
tuleks vabastada ja jaotada lairiba-
mobiilteenustele nii ruttu kui võimalik, 
kuid mitte hiljem kui kuus kuud pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.
Sellest alates tuleks vähemalt kaks 
kolmandikku sagedusalast, mis lisandub 
ultrakõrgsagedusala spektriosa IV/V 
(470–862 MHz) vabanemisel 
raadioringhäälingu digitaalseks 
ülemineku käigus, jaotada otse lairiba-
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mobiilvõrkudele, kuni täidetakse poolte 
sageduste jaotamise eesmärk raadioside-
ja mobiilsideteenuste vahel. Sagedused 
tuleks jaotada ühtlustatud viisil. Vajalikud 
kavandamismenetlused algavad 
viivitamata.
Mobiilsideteenuse osutaja taotlusel peab 
riigi reguleeriv asutus uurima, kas kehtiv 
sageduste jagamine ja jaotamine 
raadioringhäälingu infosisu levitamise 
jaoks on vajalik artikli 9 lõikes 4 osutatud 
eesmärkide saavutamiseks. Niisugune 
kontroll tuleks läbi viia kolme kuu 
jooksul. Juhul kui jagamine ja jaotamised 
ei ole nende eesmärkide täitmiseks 
vajalikud, peab riigi reguleeriv asutus 
kuue kuu jooksul teostama 
ümberjaotamise mobiilsideteenustele. 
Mõjuvate põhjuste korral võib riigi 
reguleeriv asutus pärast komisjoni 
teavitamist pikendada seda ajavahemikku 
kolme kuu võrra.

Or. de

Selgitus

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Muudatusettepanek 378
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)



PE407.631v01-00 46/102 AM\725138ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid tagavad digitaalse 
dividendi spektriosa vabastamise, mis 
tagab kõigile parema juurdepääsu 
infoühiskonnale. 

Or. en

Selgitus

Sellega tagatakse, et edasised tehnoloogilised arengud ringhäälingu ja lairiba-mobiilteenuste 
valdkonnas ühtlustatakse, ületamaks tekkida võivaid kitsaskohti ning laiendamaks kulutõhusat 
lairibaühendust kogu Euroopas nii ruttu kui võimalik.

Muudatusettepanek 379
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid kohaldavad lõigete 3–6 
sätted, võttes täielikult arvesse asjaomaste 
tehniliste ja standardiseerivate 
organisatsioonide hinnanguid ning pärast 
huvitatud osapooltega konsulteerimist. 
Käesolevat artiklit kohaldades võtavad 
liikmesriigid piisavad meetmed 
kindlustamaks ausat konkurentsi, 
tagades, et täielikult võetakse arvesse 
turuosaliste tehtud investeeringuid 
raadiosageduste omandamisse.

Or. en

Selgitus

Tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse põhimõtete rakendamine ei tohiks seada ohtu eriti 
mobiilsideoperaatorite poolt 3G litsentsidesse ning eraõigusliku ringhäälingu poolt sageduste 
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kauplemisse tehtud investeeringuid. Samal ajal tuleks seda rakendada viisil, mis on kooskõlas 
eesmärgiga edendada turgudel mittemoonutavat mehhanismi ja ausat konkurentsi.

Muudatusettepanek 380
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud
Olemasolevate õiguste piirangute 

läbivaatamine
1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne 
seda kuupäeva välja antud 
raadiosageduste õiguste valdajad esitada 
riigi pädevale ametiasutusele taotluse 
nende õigustele artikli 9 lõigete 3 ja 4 
kohaselt seatud piirangute läbivaatamist. 
Enne otsuse vastuvõtmist teatab riigi 
pädev asutus õiguse valdajale piirangute 
läbivaatamise tulemused, näidates ära 
õiguse ulatuse pärast läbivaatamist, ning 
annab talle mõistliku tähtaja taotluse 
tagasivõtmiseks. 
Kui õiguse valdaja taotluse tagasi võtab, 
jääb õigus muutumatuks kuni kehtivusaja 
lõpuni või eelnimetatud viieaastase 
tähtaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb on 
varasem.
2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja 
on raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning 
raadiosageduste kasutamise õigus on 
antud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
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vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 
9 lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei 
ole enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi 
artikli 7 lõikele 2.
3. Pärast lõikes 1 nimetatud viieaastast 
tähtaega kohaldab liikmesriik artikli 9 
lõikeid 3 ja 4 ka kõikide teiste enne 
käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva 
tehtud raadiospektri määramiste ja 
eraldiste suhtes.
4. Käesoleva artikli kohaldamisel võtab 
liikmesriik ausa konkurentsi tagamiseks 
vajalikud meetmed.

Or. en

Selgitus

Kehtivate õiguste kohustuslik läbivaatamine tekitab tõenäoliselt suurt ärilist ebakindlust, 
pidurdab investeerimist ega võta arvesse paljude ettevõtjate ettevõtlustingimusi. 

Muudatusettepanek 381
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud
Olemasolevate õiguste piirangute 

läbivaatamine
1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne 
seda kuupäeva välja antud 
raadiosageduste õiguste valdajad esitada 
riigi pädevale ametiasutusele taotluse 
nende õigustele artikli 9 lõigete 3 ja 4 
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kohaselt seatud piirangute läbivaatamist.
Enne otsuse vastuvõtmist teatab riigi 
pädev asutus õiguse valdajale piirangute 
läbivaatamise tulemused, näidates ära 
õiguse ulatuse pärast läbivaatamist, ning 
annab talle mõistliku tähtaja taotluse 
tagasivõtmiseks.
Kui õiguse valdaja taotluse tagasi võtab, 
jääb õigus muutumatuks kuni kehtivusaja 
lõpuni või eelnimetatud viieaastase 
tähtaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb on 
varasem.
2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja 
on raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning 
raadiosageduste kasutamise õigus on 
antud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 
9 lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei 
ole enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi 
artikli 7 lõikele 2.
3. Pärast lõikes 1 nimetatud viieaastast 
tähtaega kohaldab liikmesriik artikli 9 
lõikeid 3 ja 4 ka kõikide teiste enne 
käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva 
tehtud raadiospektri määramiste ja 
eraldiste suhtes.
4. Käesoleva artikli kohaldamisel võtab 
liikmesriik ausa konkurentsi tagamiseks 
vajalikud meetmed.

Or. en

Selgitus

Kehtivate õiguste kohustuslik läbivaatamine tekitab tõenäoliselt suurt ärilist ebakindlust, 
pidurdab investeerimist ega võta arvesse paljude ettevõtjate ettevõtlustingimusi.
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Muudatusettepanek 382
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne seda 
kuupäeva välja antud raadiosageduste 
õiguste valdajad esitada riigi pädevale 
ametiasutusele taotluse nende õigustele 
artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaselt seatud 
piirangute läbivaatamist.

1. Liikmesriik tagab, et ühe aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne seda 
kuupäeva välja antud raadiosageduste 
õiguste valdajad esitada riigi pädevale 
reguleerivale ametiasutusele taotluse nende 
õigustele artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaselt 
seatud piirangute läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Ajavahemikku, mille jooksul liikmesriigid peavad uued raadiosageduste haldamise eeskirjad 
kehtestama, tuleks lühendada ühele aastale. Mida kiiremini spektri ümberjaotamine võimalik 
on, seda kiiremini saavad ettevõtjad realiseerida tõhususe kasvu, tuues klientidele kasu pikas 
perspektiivis madalamate hindade ja paremate teenuste pakkumise kaudu. Oma õiguste 
raames tuleks lubade valdajatel võimaldada kasutada oma spektriosasid mis tahes 
standardiseeritud tehnoloogia jaoks, mida nad kasutada tahavad. Spektri tõhusaks 
kasutamiseks on määrava tähtsusega maksimaalselt suur litsentsi õiguse kindlus ja 
minimaalne hulk spektri kasutamise piiranguid. 

Muudatusettepanek 383
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne seda 

1. Liikmesriik võib tagada, et viie aasta 
jooksul alates [ülevõtmise kuupäev] saavad 
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kuupäeva välja antud raadiosageduste õiguste 
valdajad esitada riigi pädevale ametiasutusele 
taotluse nende õigustele artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaselt seatud piirangute läbivaatamist.

enne seda kuupäeva kauemaks kui viieks 
aastaks välja antud raadiosageduste õiguste 
valdajad esitada riigi pädevale reguleerivale
ametiasutusele taotluse nende õigustele artikli 
9 lõigete 3 ja 4 kohaselt seatud piirangute 
läbivaatamiseks. 1. jaanuariks 2015 võtab 
liikmesriik kõik asjakohased meetmed 
tagamaks, et artikli 9 lõikeid 3 ja 4 
kohaldatakse kõigi raadiosageduste 
jaotamiste ja eraldamiste suhtes, mis 
kehtisid käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäeval.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne seda 
kuupäeva välja antud raadiosageduste 
õiguste valdajad esitada riigi pädevale 
ametiasutusele taotluse nende õigustele 
artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaselt seatud 
piirangute läbivaatamist.

1. Liikmesriik võtab [1. jaanuariks 2015] 
kõik asjakohased meetmed tagamaks, et 
artikli 9 lõikeid 3 ja 4 kohaldatakse kõigi 
raadiosageduste jaotamiste ja eraldamiste 
suhtes, mis kehtisid käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäeval.

Or. en

Selgitus

Kõik litsentsid peaksid määratud kuupäevaks olema kooskõlas artikli 9 lõigete 3 ja 4 
nõuetega, kuid liikmesriikidel peaks olema paindlikkust selle protsessi haldamiseks, et vastata 
riigi olukorrale.
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Muudatusettepanek 385
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne 
seda kuupäeva välja antud raadiosageduste 
õiguste valdajad esitada riigi pädevale 
ametiasutusele taotluse nende õigustele 
artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaselt seatud 
piirangute läbivaatamist. 

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [käesoleva direktiivi ülevõtmise 
kuupäev] saavad enne 1. jaanuari 2010
välja antud raadiosageduste õiguste 
valdajad esitada riigi pädevale 
reguleerivale ametiasutusele taotluse nende 
õigustele artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaselt 
seatud piirangute läbivaatamiseks. 

Or. en

Selgitus

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Muudatusettepanek 386
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne seda 

1. Liikmesriik tagab, et viie aasta jooksul 
alates [1. jaanuarist 2010] saavad enne seda 
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kuupäeva välja antud raadiosageduste õiguste 
valdajad esitada riigi pädevale reguleerivale
ametiasutusele taotluse nende õigustele 
artikli 9 lõigete 3 ja 4 kohaselt seatud 
piirangute läbivaatamist. 

kuupäeva välja antud raadiosageduste õiguste 
valdajad esitada riigi pädevale ametiasutusele 
taotluse nende õigustele artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaselt seatud piirangute läbivaatamiseks

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „reguleerivale” puudub.)

Or. en

Selgitus

Spektri küsimustes pädev asutus ei ole alati riigi reguleeriv asutus, nagu on määratletud 
raamdirektiivis.

Muudatusettepanek 387
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne otsuse vastuvõtmist teatab riigi pädev 
reguleeriv asutus õiguse valdajale piirangute 
läbivaatamise tulemused, näidates ära õiguse 
ulatuse pärast läbivaatamist, ning annab talle 
mõistliku tähtaja taotluse tagasivõtmiseks.

Enne otsuse vastuvõtmist teatab riigi pädev 
asutus õiguse valdajale piirangute 
läbivaatamise tulemused, näidates ära õiguse 
ulatuse pärast läbivaatamist, ning annab talle 
mõistliku tähtaja taotluse tagasivõtmiseks.

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „reguleeriv” puudub.)

Or. en

Selgitus

Spektri küsimustes pädev asutus ei ole alati riigi reguleeriv asutus, nagu on määratletud 
raamdirektiivis.
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Muudatusettepanek 388
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui õiguse valdaja taotluse tagasi võtab, 
jääb õigus muutumatuks kuni kehtivusaja 
lõpuni või eelnimetatud viieaastase tähtaja 
lõpuni, olenevalt sellest, kumb on 
varasem.

Kui õiguse valdaja taotluse tagasi võtab, 
jääb õigus muutumatuks kuni kehtivusaja 
lõpuni.

Or. en

Selgitus

Ajavahemikku, mille jooksul liikmesriigid peavad uued raadiosageduste haldamise eeskirjad 
kehtestama, tuleks lühendada ühele aastale. Mida kiiremini spektri ümberjaotamine võimalik 
on, seda kiiremini saavad ettevõtjad realiseerida tõhususe kasvu, tuues klientidele kasu pikas 
perspektiivis madalamate hindade ja paremate teenuste pakkumise kaudu. Oma õiguste 
raames tuleks lubade valdajatel võimaldada kasutada oma spektriosasid mis tahes 
standardiseeritud tehnoloogia jaoks, mida nad kasutada tahavad. Spektri tõhusaks 
kasutamiseks on määrava tähtsusega maksimaalselt suur litsentsi õiguse kindlus ja 
minimaalne hulk spektri kasutamise piiranguid. 

Muudatusettepanek 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui õiguse valdaja taotluse tagasi võtab, 
jääb õigus muutumatuks kuni kehtivusaja 
lõpuni või eelnimetatud viieaastase tähtaja 
lõpuni, olenevalt sellest, kumb on 
varasem.

Kui õiguse valdaja taotluse tagasi võtab, 
jääb õigus muutumatuks kuni kehtivusaja 
lõpuni.
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Or. es

Selgitus

Kasutusõiguste olemasolu tõttu, mis võivad mõjutada kolmandaid osapooli, on vaja piisavalt 
aega vajalike reguleerivate meetmete võtmiseks.

Muudatusettepanek 390
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja 
on raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning 
raadiosageduste kasutamise õigus on 
antud konkreetse üldist huvi pakkuva 
eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 
9 lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei 
ole enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi 
artikli 7 lõikele 2.

2. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
liikmesriikide kehtestatud piirangute 
suhtes, mille eesmärgiks on edendada 
selliseid kultuuri- ja meediapoliitika 
eesmärke nagu kultuuriline ja keeleline 
mitmekesisus ning meediakanalite 
paljusus.

Or. fr

Selgitus

Kuna liikmesriigid vastutavad tehnoloogia- ja teenuseneutraalsuse põhimõtetest tehtavate 
erandite ulatuse, laadi ja kestuse määratlemise eest eesmärgiga edendada kultuuri- ja 
meediapoliitika eesmärke, ei oleks artiklis 9 sätestatud läbivaatamismenetlus sellistel juhtudel 
sobiv. Lisaks aetakse lõikes 2 segi kaks erinevat punkti: piirangute läbivaatamine ja 
kasutusõiguste kui selliste läbivaatamine, kusjuures viimati nimetatut käsitletakse loadirektiivi 
artikli 5 lõikes 2.
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Muudatusettepanek 391
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, saab läbivaatamise 
taotluse esitada üksnes raadiosageduste 
selle osa suhtes, mis on vajalik kõnealuse 
teenuse osutamiseks. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaldamise tulemusena ei ole enam 
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
viiakse läbi uus jaotamismenetlus vastavalt 
loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, sealhulgas raadio- või 
ringhäälinguteenuste osutamiseks, jääb
õigus raadiosageduste selle osa 
kasutamiseks, mis on vajalik kõnealuse 
teenuse osutamiseks, muutumatuks kuni 
kehtivusaja lõpuni. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks mittevajalikuks võib 
muutuda, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt käesoleva 
direktiivi artikli 9 lõigetele 3 ja 4 ning 
loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Pärast digitaalringhäälingule üleminekut peaks raadio- ja ringhäälinguoperaatoritel olema 
võimalik jätkata oma teenuste edastamist ja isegi neid edasi arendada. 

Muudatusettepanek 392
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse üldist 
huvi pakkuva eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 9 
lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei ole 
enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi
artikli 7 lõikele 2.

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse üldist 
huvi pakkuva eesmärgi saavutamiseks, 
sealhulgas ringhäälinguteenuste 
osutamiseks, jääb õigus raadiosageduste 
selle osa kasutamiseks, mis on vajalik 
kõnealuse teenuse osutamiseks, 
muutumatuks kuni kehtivusaja lõpuni.
Sellele osale raadiosagedustest, mille 
kasutamine nimetatud eesmärgi 
saavutamisest kõrvale kaldub, viiakse läbi 
uus jaotamismenetlus vastavalt käesoleva 
direktiivi artikli 9 lõigetele 3 ja 4 ning 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) artikli 7 
lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Pärast digitaalringhäälingule üleminekut peaks ringhäälinguoperaatoritel olema võimalik 
jätkata oma teenuste edastamist ja isegi neid edasi arendada (nt kõrglahutusega televisioon). 
Ülekandeks mittekasutatav digitaalse dividendi osa tuleks uute eeskirjade kohaselt uuesti 
jaotada teistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 393
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
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saavutamiseks, saab läbivaatamise 
taotluse esitada üksnes raadiosageduste 
selle osa suhtes, mis on vajalik kõnealuse 
teenuse osutamiseks. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaldamise tulemusena ei ole enam 
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
viiakse läbi uus jaotamismenetlus vastavalt 
loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

saavutamiseks, jääb õigus raadiosageduste 
selle osa kasutamiseks, mis on vajalik 
kõnealuse teenuse osutamiseks, 
muutumatuks kuni kehtivusaja lõpuni.
Sellele osale raadiosagedustest, mis ei ole 
enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt käesoleva 
direktiivi artikli 9 lõigetele 3 ja 4 ning 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) artikli 
7 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse üldist 
huvi pakkuva eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 9 
lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei 
ole enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi
artikli 7 lõikele 2.

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste
kasutamise õigus on antud konkreetse üldist 
huvi pakkuva eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis ei ole 
enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt käesoleva 
direktiivi artikli 9 lõigetele 3 ja 4 ning 
direktiivi 2002/20/EÜ (loadirektiiv) artikli 7 
lõikele 2. Liikmesriik tagab, et täidetakse 
kõik vajalikud eeltingimused artikli 9 
lõikes 7 esitatud eesmärkide kiireks 
saavutamiseks ning peetakse kinni 
käesolevas lõikes osutatud tähtajast. 

Or. en
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Selgitus

Lisatekstiga tagatakse, et eelpool esitatud muudatusettepanek on kooskõlas artikli 9 lõike 7 
muudatusettepaneku tekstiga. 

Muudatusettepanek 395
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse üldist 
huvi pakkuva eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 9 
lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei ole 
enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi 
artikli 7 lõikele 2.

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse üldist 
huvi pakkuva eesmärgi saavutamiseks, saab 
läbivaatamise taotluse esitada üksnes 
raadiosageduste selle osa suhtes, mis on 
vajalik kõnealuse teenuse osutamiseks. 
Sellele osale raadiosagedustest, mis artikli 9 
lõigete 3 ja 4 kohaldamise tulemusena ei ole 
enam vajalik nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks, viiakse läbi uus 
jaotamismenetlus vastavalt loadirektiivi 
artikli 7 lõikele 2. Liikmesriik tagab, et 
täidetakse kõik vajalikud tingimused artikli 
9 lõikes 7 esitatud eesmärkide kiireks 
saavutamiseks ning peetakse kinni artikli 9 
lõikes 7 osutatud tähtajast.

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada, et lairiba-mobiilteenuste arendamise 
ning kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamise eesmärkide saavutamisega ei 
viivitata.
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Muudatusettepanek 396
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks, saab läbivaatamise taotluse 
esitada üksnes raadiosageduste selle osa 
suhtes, mis on vajalik kõnealuse teenuse 
osutamiseks. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaldamise tulemusena ei ole enam 
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
viiakse läbi uus jaotamismenetlus vastavalt 
loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

2. Kui lõikes 1 nimetatud õigusevaldaja on 
raadio- või televisiooniringhäälingu 
sisuteenuste pakkuja ning raadiosageduste 
kasutamise õigus on antud konkreetse 
üldist huvi pakkuva eesmärgi 
saavutamiseks ja mitte äriliselt 
omandatud, saab läbivaatamise taotluse 
esitada üksnes raadiosageduste selle osa 
suhtes, mis on vajalik kõnealuse teenuse 
osutamiseks. Sellele osale 
raadiosagedustest, mis artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaldamise tulemusena ei ole enam 
vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 
viiakse läbi uus jaotamismenetlus vastavalt 
loadirektiivi artikli 7 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Muudatusettepanek 397
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast lõikes 1 nimetatud viieaastast
tähtaega kohaldab liikmesriik artikli 9 
lõikeid 3 ja 4 ka kõikide teiste enne 
käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva 
tehtud raadiospektri määramiste ja eraldiste 
suhtes. 

3. Pärast lõikes 1 nimetatud üheaastast
tähtaega kohaldab liikmesriik artikli 9 
lõikeid 3 ja 4 ka kõikide teiste enne 
käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva 
tehtud raadiospektri määramiste ja eraldiste 
suhtes. 

Or. en

Muudatusettepanek 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli kohaldamisel võtab 
liikmesriik ausa konkurentsi tagamiseks 
vajalikud meetmed.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

See lõige ei ole vajalik, kuna ausa konkurentsi julgustamise meetmed on artiklis 8 loetletud 
eesmärkide hulgas. 
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Muudatusettepanek 399
Gianni De Michelis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli kohaldamisel võtab 
liikmesriik ausa konkurentsi tagamiseks 
vajalikud meetmed.

4. Käesoleva artikli kohaldamisel võtab 
liikmesriik ausa konkurentsi tagamiseks 
vajalikud meetmed, tagades, et täielikult 
võetakse arvesse turuosaliste tehtud 
investeeringuid raadiosageduste 
omandamisse.

Or. en

Selgitus

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets.

Muudatusettepanek 400
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigi pädevuses on kooskõlas 
riigi õigusaktidega määratleda kultuuri-
ja meediapoliitika eesmärkide, nagu 
kultuuriline ja keeleline mitmekesisus 
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ning meediakanalite paljusus, 
edendamiseks kavandatavate meetmete 
ulatus, laad ja kestus.

Or. en

Selgitus

Tagamaks sidusust sõnakasutuses, kuna artikli 9 lõikes 4 osutatakse meetmetele ja mitte 
piirangutele.

Muudatusettepanek 401
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta. 

1. Liikmesriik tagab vajaduse korral, et 
ettevõtjad saavad neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida.

Or. en

Selgitus

Kasutusõiguste võõrandamise edendamine on oluline, kuid see ei muuda vajalikuks 
konkreetsete sagedusalade sätestamist Euroopa tasandil ega võõrandamisega seotud 
tingimuste ühtlustamist. Samuti on otsustava tähtsusega, et liikmesriigi pädeva ametiasutuse 
eelnevat nõusolekut saab nõuda mis tahes võõrandamiseks.
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Muudatusettepanek 402
Catherine Trautmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida
eeldusel, et selline võõrandamine või 
rentimine toimub kooskõlas riiklike 
menetlustega ja see ei too kaasa 
kõnealusel sagedusalal osutatava teenuse 
ega kasutusõigusega kaasnevate 
kohustuste muutumist.

Or. en

Selgitus

Kaubeldavus ei peaks tooma kaasa teenuste mitmekesisuse tasakaalust väljaviimist ega 
spekuleerimist ning peaks samuti hõlmama juhtumeid, kus spektri kasutamine on tasuta, kuid 
seotud kohustustega. Samuti ei tohiks eirata riiklikke menetlusi, sest spektrihaldus on riigi 
pädevuses.

Muudatusettepanek 403
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
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sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida
eeldusel, et selline võõrandamine või 
rentimine toimub kooskõlas riiklike 
menetlustega ja see ei too kaasa muutusi 
kõnealusel sagedusalal osutatavas 
teenuses, mis on määratletud riiklike 
sageduste jaotamiste tabelites ja 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni 
Liidu raadioside eeskirjades.

Or. en

Selgitus

Spektri tõhus haldamine on riigi reguleeriva asutuse kohustus (artikli 9 lõige 1). Juhul kui 
õiguste võõrandamine või rentimine toob kaasa kasutamise muutumise (nt tehnoloogia 
muutumine koos teistsuguste omadustega/meetoditega), tõstab see tõenäoliselt suuresti 
kahjulike ja häirivate mõjutuste ohtu, mis kahjustab spektri kasutajaid ja lõpuks 
lõppkasutajaid. 

Muudatusettepanek 404
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida
eeldusel, et selline võõrandamine või 
rentimine toimub kooskõlas riiklike 
menetlustega.

Or. en
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Selgitus

Võõrandamise piiramine sama teenuse pakkujatega mõjub halvasti võõrandamise 
kasulikkusele ja häirib spektrireformide üldist eesmärki.

Muudatusettepanek 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta. 

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
vastavalt riiklikele seadusjärgsetele 
menetlustele artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida.

Or. es

Selgitus

Õiguste võõrandamine tuleks läbi viia vastavalt riiklikele seadusjärgsetele menetlustele. 
Eelnev nõusolek võib olla vajalik selleks, et vältida sageduste omandamist teatud turuosaliste 
poolt.

Muudatusettepanek 406
Mary Honeyball

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
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artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida
eeldusel, et selline võõrandamine või 
rentimine toimub kooskõlas riiklike 
menetlustega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse väike muudatus raportööri muudatusettepanekusse 
30. Teenuseneutraalsus on oluline nii kaua, kuni see jääb liikmesriikide riiklike huvidega 
seotud eesmärkide hulka. Teenuseneutraalsust ja spektri võõrandamist ei peaks otseselt 
keelama. 

Muudatusettepanek 407
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida
eeldusel, et selline võõrandamine või 
rentimine toimub kooskõlas riiklike 
menetlustega.

Or. en

Selgitus

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
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amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Muudatusettepanek 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
vastavalt riiklikele menetlustele artikli 9c 
alusel vastu võetud rakendusmeetmetes 
sätestatud sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida. 

Or. en

Selgitus

Pidades silmas telekommunikatsioonisektori tundlikkust, peaksid riikide reguleerivad 
asutused kehtestama võõrandamisele raamistiku. 

Muudatusettepanek 409
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta. 

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi riigi 
reguleeriva asutuse eelneval nõusolekul
teistele ettevõtjatele võõrandada või 
rentida.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida ilma 
riigi reguleeriva asutuse eelneva 
nõusolekuta.

1. Liikmesriik tagab, et ettevõtjad saavad 
artikli 9c alusel vastu võetud 
rakendusmeetmetes sätestatud 
sagedusalades neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutusõigusi teistele 
ettevõtjatele võõrandada või rentida.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib ka muudes 
sagedusalades näha ettevõtjatele ette 
võimaluse võõrandada või rentida neile 
kuuluvaid raadiosageduste kasutamise 
õigusi teistele ettevõtjatele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kasutusõiguste võõrandamise edendamine on oluline, kuid see ei muuda vajalikuks 
konkreetsete sagedusalade sätestamist Euroopa tasandil ega võõrandamisega seotud 
tingimuste ühtlustamist. Samuti on otsustava tähtsusega, et liikmesriigi pädeva ametiasutuse 
eelnevat nõusolekut saab nõuda mis tahes võõrandamiseks. Spektri küsimustes pädev asutus 
ei ole alati riigi reguleeriv asutus, nagu on määratletud raamdirektiivis. 

Muudatusettepanek 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib ka muudes sagedusalades 
näha ettevõtjatele ette võimaluse 
võõrandada või rentida neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutamise õigusi teistele 
ettevõtjatele. 

Liikmesriik võib ka muudes sagedusalades 
näha ettevõtjatele ette võimaluse vastavalt 
riiklikele seadusjärgsetele menetlustele 
võõrandada või rentida neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutamise õigusi teistele 
ettevõtjatele.

Or. es

Selgitus

Õiguste võõrandamine tuleks läbi viia vastavalt riiklikele seadusjärgsetele menetlustele. 
Eelnev nõusolek võib olla vajalik selleks, et vältida sageduste omandamist teatud turuosaliste 
poolt.
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Muudatusettepanek 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib ka muudes sagedusalades 
näha ettevõtjatele ette võimaluse 
võõrandada või rentida neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutamise õigusi teistele 
ettevõtjatele.

Liikmesriik võib ka muudes sagedusalades 
näha ettevõtjatele ette võimaluse vastavalt 
riiklikele menetlustele võõrandada või 
rentida neile kuuluvaid raadiosageduste 
kasutamise õigusi teistele ettevõtjatele.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas telekommunikatsioonisektori tundlikkust, peaksid riikide reguleerivad 
asutused kehtestama võõrandamisele raamistiku.

Muudatusettepanek 414
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib ka muudes sagedusalades 
näha ettevõtjatele ette võimaluse 
võõrandada või rentida neile kuuluvaid 
raadiosageduste kasutamise õigusi teistele 
ettevõtjatele. 

Liikmesriik võib muudes sagedusalades 
näha ettevõtjatele ette võimaluse vastavalt 
riiklikele menetlustele võõrandada või 
rentida neile kuuluvaid raadiosageduste 
kasutamise õigusi teistele ettevõtjatele. 

Or. en
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Selgitus

Spektri tõhus haldamine on riigi reguleeriva asutuse kohustus (artikli 9 lõige 1). Juhul kui 
õiguste võõrandamine või rentimine toob kaasa kasutamise muutumise (nt tehnoloogia 
muutumine koos teistsuguste omadustega/meetoditega), tõstab see tõenäoliselt suuresti 
kahjulike ja häirivate mõjutuste ohtu, mis kahjustab spektri kasutajaid ja lõpuks 
lõppkasutajaid.

Muudatusettepanek 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui nimetatud võõrandamine või 
rentimine hõlmab sagedusi, mis on 
omandatud artikli 9 lõikes 4 sätestatud 
üldist huvi pakkuva eesmärgi täitmise 
tagamiseks tehtud piirangu alusel, on vaja 
riigi reguleeriva asutuse eelnevat 
nõusolekut. Vajaduse korral on 
liikmesriikidel õigus nõuda 
audiovisuaalmeedia teenuste eest 
vastutavalt riigiasutuselt luba või 
arvamust.

Or. en

Selgitus

Seoses liikmesriikide pädevusega kohaldada teenuseneutraalsuse suhtes konkreetseid 
piiranguid on loogiliseks järelduseks kohaldada ka sageduste üleandmise või nn spektriga 
kauplemise suhtes teatavaid piiranguid. See on eriti ilmne kultuuri- ja meediapoliitikal 
põhinevate piirangute puhul. Kui sellele vaatamata lubatakse nimetatud valdkonnas spektriga 
kauplemist, peab liikmesriikidel olema pädevus kehtestada sobivad tagatised, kindlustamaks, 
et nende audiovisuaalpoliitika eesmärke ei kahjustata.
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Muudatusettepanek 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Raadiosagedusi, mis on 
sidusrühmadele eraldatud tasuta, ei ole 
lubatud tasu eest võõrandada.
Juhul kui raadiosagedused on eraldatud 
üldist huvi pakkuva kohustuse täitmiseks, 
kaasneb asjaomaste sageduste 
võõrandamisega nimetatud kohustuste 
edasiandmine sidusrühmale.

Or. en

Selgitus

See ei oleks vastuvõetav, et sidusrühmad, kes said sagedused tasuta, saavad neid kasumlikult 
müüa. Sagedustega kaasnevad kohustused tuleks koos sagedustega edasi anda.

Muudatusettepanek 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele 
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele 
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamiseks on riiklikul tasandil seatud 
konkreetseid tingimusi või kasutamine on 
ühtlustatud raadiospektrit käsitleva otsuse 
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olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

või muu ühenduse meetme kohaldamisega, 
peab selline üleandmine olema kooskõlas 
kõnealuse raadiosageduse ühtlustatud 
kasutamise kohta kehtestatud 
tingimustega.

Or. es

Selgitus

Võõrandamised peavad igal juhul järgima riiklikul või ühenduse tasandil eelnevalt 
kehtestatud tingimusi. 

Muudatusettepanek 418
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele 
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja 
raadiosageduste kasutusõiguse
võõrandamine tehakse teatavaks spektri 
jaotamise eest vastutavale riigi 
reguleerivale asutusele ning 
avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamise kohta on riiklikul tasandil 
kehtestatud konkreetseid tingimusi või see
on ühtlustatud raadiospektrit käsitleva 
otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Spektri tõhus haldamine on riigi reguleeriva asutuse kohustus (artikli 9 lõige 1). Juhul kui 
õiguste võõrandamine või rentimine toob kaasa kasutamise muutumise (nt tehnoloogia 
muutumine koos teistsuguste omadustega/meetoditega), tõstab see tõenäoliselt suuresti 



AM\725138ET.doc 75/102 PE407.631v01-00
Freelance-tõlge

ET

kahjulike ja häirivate mõjutuste ohtu, mis kahjustab spektri kasutajaid ja lõpuks 
lõppkasutajaid.

Muudatusettepanek 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
ning võõrandamise tegelik teostamine 
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale pädevale riigi ametiasutusele
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Spektri küsimustes pädev asutus ei ole alati riigi reguleeriv asutus, nagu on määratletud 
raamdirektiivis.

Muudatusettepanek 420
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja 
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võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele 
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

raadiosageduste kasutusõiguse
võõrandamine tehakse teatavaks spektri 
jaotamise eest vastutavale pädevale
ametiasutusele ning avalikustatakse. Kui 
raadiosageduse kasutamine on ühtlustatud 
raadiospektrit käsitleva otsuse või muu 
ühenduse meetme kohaldamisega, peab 
selline üleandmine olema kooskõlas 
kõnealuse raadiosageduse ühtlustatud 
kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Registreerida on vaja tegelik võõrandamine, mitte aga kavatsus. Kavatsuste registreerimisel 
on oht tekitada ülearust reguleerimist ja bürokraatiat. Raadiospektrit käsitlev otsus on 
aluseks olulisele ja hästi toimivale tööle, näiteks raadiospektrikomisjoni tööle. 

Muudatusettepanek 421
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele 
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja 
raadiosageduste kasutusõiguse
võõrandamine tehakse teatavaks spektri 
jaotamise eest vastutavale pädevale
ametiasutusele ning avalikustatakse. Kui 
raadiosageduse kasutamine on ühtlustatud 
raadiospektrit käsitleva otsuse või muu 
ühenduse meetme kohaldamisega, peab 
selline üleandmine olema kooskõlas 
kõnealuse raadiosageduse ühtlustatud 
kasutamisega.

Or. en
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Selgitus

Registreerida on vaja tegelik võõrandamine, mitte aga kavatsus. Kavatsuste registreerimisel 
on oht tekitada ülearust reguleerimist ja bürokraatiat. Raadiospektrit käsitlev otsus on 
aluseks olulisele ja hästi toimivale tööle, näiteks raadiospektrikomisjoni tööle.

Muudatusettepanek 422
Reino Paasilinna

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi reguleerivale asutusele
ning avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

2. Liikmesriik tagab, et ettevõtja kavatsus 
võõrandada raadiosageduste kasutusõigusi 
tehakse teatavaks spektri jaotamise eest 
vastutavale riigi ametiasutusele ning 
avalikustatakse. Kui raadiosageduse 
kasutamine on ühtlustatud raadiospektrit 
käsitleva otsuse või muu ühenduse meetme 
kohaldamisega, peab selline üleandmine 
olema kooskõlas kõnealuse raadiosageduse 
ühtlustatud kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Kasutusõiguste võõrandamise edendamine on oluline, kuid see ei muuda vajalikuks 
konkreetsete sagedusalade sätestamist Euroopa tasandil ega võõrandamisega seotud 
tingimuste ühtlustamist. Samuti on otsustava tähtsusega, et liikmesriigi pädeva ametiasutuse 
eelnevat nõusolekut saab nõuda mis tahes võõrandamiseks. Spektri küsimustes pädev asutus 
ei ole alati riigi reguleeriv asutus, nagu on määratletud raamdirektiivis.
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Muudatusettepanek 423
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9c välja jäetud
Raadiosageduste haldamise ühtlustamise 

meetmed
Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et:
(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;
(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;
(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 
korral;
(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
ning meediakanalite paljususe 
edendamisega.
Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi osi, võetakse vastu 
artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 
Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel 
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võib komisjon kohaldada artikli 22 lõikes 
4 viidatud kiirmenetlust. Käesoleva lõike 
sätete rakendamisel võib amet komisjoni 
abistada vastavalt määruse […/EÜ] 
artiklile 10.”

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek, mille järgi tuleb juhised vastu võtta kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt, piirab oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleks seega tagasi lükata. 

Muudatusettepanek 424
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9c välja jäetud
Raadiosageduste haldamise ühtlustamise 

meetmed
Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et:
(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;
(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;
(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 
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korral;
(d) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
ning meediakanalite paljususe 
edendamisega.
Need meetmed, mille eesmärk on 
täiendamise teel muuta käesoleva 
direktiivi väheolulisi osi, võetakse vastu 
artikli 22 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 
Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel 
võib komisjon kohaldada artikli 22 lõikes 
4 viidatud kiirmenetlust. Käesoleva lõike 
sätete rakendamisel võib amet komisjoni 
abistada vastavalt määruse […/EÜ] 
artiklile 10.

Or. en

Selgitus

Kuigi praegusi koordineerimise mehhanisme saab parandada, ei ole kindel, et Euroopal on 
sellise suuruse ja laadiga ühtlustamise või koordineerimise probleeme, mis õigustaks 
radikaalset muutust institutsioonilises korralduses.

Muudatusettepanek 425
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et: 

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
ning artikli 9d ja raadiospektrit käsitleva 
otsuse kohaselt võtab komisjon vastu 
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vajalikud rakendussätted, et: 

Or. en

Selgitus

Tingimused, mille alusel tohib raadiospektrit riiklikul tasandil võõrandada või rentida, tuleks 
jätta riikide reguleerivatele asutustele, kellel lasub lõplik vastutus spektri tõhusa haldamise 
eest. 

Muudatusettepanek 426
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et: 

Siseturu arengu toetamiseks ja ilma et see 
piiraks artiklit 8 a, võib komisjon
käesolevas artiklis sätestatud põhimõtete 
järgimiseks võtta vajalikud tehnilised 
rakendussätted, et: 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/komisjon), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke käsitleva artikli reguleerimisalaga (uus 
punkt d, mis vastab spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). Mis tahes ühine otsus teenuse-
ja tehnoloogianeutraalsusest tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi 
keskseks osaks ja selle kohta tuleks esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek. 
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Muudatusettepanek 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et: 

Siseturu arengu toetamiseks ja ilma et see 
piiraks artiklit 8 a, võib komisjon
käesolevas artiklis sätestatud põhimõtete 
järgimiseks võtta vajalikud tehnilised 
rakendussätted, et: 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/komisjon), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke käsitleva artikli reguleerimisalaga (uus 
punkt d, mis vastab spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). Mis tahes ühine otsus teenuse-
ja tehnoloogianeutraalsusest tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi 
keskseks osaks ja selle kohta tuleks esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 428
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks 
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et: 

Siseturu arengu toetamiseks ja ilma et see 
piiraks artiklit 8 a, võib komisjon
käesolevas artiklis sätestatud põhimõtete 
järgimiseks võtta vajalikud tehnilised 
rakendussätted, et:
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Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.

Muudatusettepanek 429
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et:

Siseturu arengu toetamiseks ja ilma et see 
piiraks artiklit 8 a, võib komisjon
käesolevas artiklis sätestatud põhimõtete 
järgimiseks võtta vajalikud tehnilised 
rakendussätted, et:

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvate eesmärkide saavutamise meetmeid käsitleva 
artikli reguleerimisalaga. Mis tahes ühine otsus teenuse- ja tehnoloogianeutraalsusest 
tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi keskseks osaks ja selle kohta tuleks 
esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 430
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu arengu toetamiseks ja käesolevas 
artiklis sätestatud põhimõtete järgimiseks
võtab komisjon vastu vajalikud 
rakendussätted, et:

Siseturu arengu toetamiseks ja ilma et see 
piiraks artiklit 8 a, võib komisjon
käesolevas artiklis sätestatud põhimõtete 
järgimiseks vastu võtta vajalikud tehnilised 
rakendussätted, et:

Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.

Muudatusettepanek 431
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamisega 
seotud eeskirjad II a lisas ette nähtud 
korras;

Or. en
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Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.

Muudatusettepanek 432
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamisega 
seotud eeskirjad II a lisas ette nähtud 
korras;

Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.
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Muudatusettepanek 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamisega 
seotud eeskirjad vastavalt artiklile 9; 

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/komisjon), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke käsitleva artikli reguleerimisalaga (uus 
punkt d, mis vastab spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). Mis tahes ühine otsus teenuse-
ja tehnoloogianeutraalsusest tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi 
keskseks osaks ja selle kohta tuleks esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 434
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamisega 
seotud eeskirjad vastavalt artiklile 9;

Or. en



AM\725138ET.doc 87/102 PE407.631v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvate eesmärkide saavutamise meetmeid käsitleva 
artikli reguleerimisalaga. Mis tahes ühine otsus teenuse- ja tehnoloogianeutraalsusest 
tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi keskseks osaks ja selle kohta tuleks 
esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 435
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) ühtlustada raadiosageduste 
kättesaadavuse ja tõhusa kasutamisega 
seotud eeskirjad vastavalt artiklile 9;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/komisjon), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke käsitleva artikli reguleerimisalaga (uus 
punkt d, mis vastab spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). Mis tahes ühine otsus teenuse-
ja tehnoloogianeutraalsusest tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi 
keskseks osaks ja selle kohta tuleks esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 436
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) tagada, et raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta antakse teavet koordineeritult ja 
õigeaegselt II a lisas ette nähtud korras;

Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.

Muudatusettepanek 437
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) tagada, et raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta antakse teavet koordineeritult ja 
õigeaegselt IIa lisas ette nähtud korras;

Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 



AM\725138ET.doc 89/102 PE407.631v01-00
Freelance-tõlge

ET

rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.

Muudatusettepanek 438
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) tagada, et raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta antakse teavet koordineeritult ja 
õigeaegselt;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/komisjon), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke käsitleva artikli reguleerimisalaga (uus 
punkt d, mis vastab spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). Mis tahes ühine otsus teenuse-
ja tehnoloogianeutraalsusest tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi 
keskseks osaks ja selle kohta tuleks esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) tagada, et raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta antakse teavet koordineeritult ja 
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õigeaegselt;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/komisjon), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke käsitleva artikli reguleerimisalaga (uus 
punkt d, mis vastab spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). Mis tahes ühine otsus teenuse-
ja tehnoloogianeutraalsusest tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi 
keskseks osaks ja selle kohta tuleks esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 440
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt -aa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a a) tagada, et raadiosageduste 
eraldamise, kättesaadavuse ja kasutamise 
kohta antakse teavet koordineeritult ja 
õigeaegselt;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvate eesmärkide saavutamise meetmeid käsitleva 
artikli reguleerimisalaga. Mis tahes ühine otsus teenuse- ja tehnoloogianeutraalsusest 
tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi keskseks osaks ja selle kohta tuleks 
esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 441
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida; 

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida, välja arvatud need 
raadiosagedused, mille liikmesriik 
kavandab ringhäälinguteenustele 
kasutamiseks;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/komisjon), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvaid eesmärke käsitleva artikli reguleerimisalaga (uus 
punkt d, mis vastab spektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikele 4). Mis tahes ühine otsus teenuse-
ja tehnoloogianeutraalsusest tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi 
keskseks osaks ja selle kohta tuleks esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida, välja arvatud need 
sagedused, mille liikmesriik kavandab 
ringhäälinguteenustele kasutamiseks;
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Or. en

Selgitus

Meetmed, mille vastuvõtmiseks tehakse ettepanek kohaldada komiteemenetlust, on palju 
laiemad kui vaid direktiivi vähem tähtsad osad. Teisalt saab ja ongi suur hulk ühtlustamist 
edukalt teostatud olemasoleva raadiospektrit käsitleva otsuse alusel (676/2002/EÜ). Seetõttu 
tuleks artikli punktid b ja c välja jätta. Osutades põhjendusele 23, on liikmesriikide pädevuses 
määratleda meediapoliitikad.

Muudatusettepanek 443
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida, välja arvatud need 
raadiosagedused, mille liikmesriik on 
eraldanud või kavandab 
ringhäälinguteenustele kasutamiseks;

Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.
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Muudatusettepanek 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c –esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida, välja arvatud need 
sagedused, mille liikmesriik on raadio- ja 
televisiooniteenustele eraldanud;

Or. es

Selgitus

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures, conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Muudatusettepanek 445
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida, välja arvatud need 
raadiosagedused, mille liikmesriik on 
eraldanud või kavandab 
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ringhäälinguteenustele kasutamiseks;

Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.

Muudatusettepanek 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi otse üksteisele 
võõrandada või rentida, välja arvatud need 
raadiosagedused, mille liikmesriik on 
ringhäälinguteenustele eraldanud;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvate eesmärkide saavutamise meetmeid käsitleva 
artikli reguleerimisalaga. Mis tahes ühine otsus teenuse- ja tehnoloogianeutraalsusest 
tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi keskseks osaks ja selle kohta tuleks 
esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 447
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi otse üksteisele 
võõrandada või rentida, välja arvatud need 
raadiosagedused, mille liikmesriik on 
ringhäälinguteenustele eraldanud;

Or. en

Selgitus

Tuleks tagada õiguslik järjepidevus käesoleva direktiivi artikliga 8 a (uus) ja artiklis 9 toodud 
teenuse- ja tehnoloogianeutraalsuse määratlusega. Samuti on vaja tagada õiguslik 
järjepidevus raadiospektrit käsitleva otsusega (676/2002/EÜ), eriti seoses tehnilisi 
rakendusmeetmeid ja üldist huvi pakkuvate eesmärkide saavutamise meetmeid käsitleva 
artikli reguleerimisalaga. Mis tahes ühine otsus teenuse- ja tehnoloogianeutraalsusest 
tehtavate edasiste erandite kohta on käesoleva direktiivi keskseks osaks ja selle kohta tuleks 
esitada õigusloomega seotud muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida, välja arvatud 
raadioringhäälingu sagedused;

Or. fr
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Selgitus

On oluline, et võõrandatud või renditud sageduste kasutamise õiguste andmisega seotud 
konkreetsete õiguste ja kohustuste määratlemine jääb riigi pädevusse. See võimaldab võtta 
arvesse konkreetseid kohustusi, nagu võrgu ulatuse või ruumilise paigutuse kohustused. Ausa 
konkurentsi tagamise vajadust ei seata kahtluse alla, kuid see oleneb konkreetsetest riiklikest 
meetmetest, et erinevates liikmesriikides võetaks arvesse kohapealset olukorda.

Muudatusettepanek 449
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustada nende sagedusalade 
kindlaksmääramine, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

a) määrata sagedusalad, kus ettevõtjatel 
lubatakse kasutusõigusi üksteisele 
võõrandada või rentida;

Or. en

Selgitus

Riiklikul tasandil tingimused, mille alusel tohib raadiospektrit võõrandada või rentida, tuleks 
jätta riigi reguleerivale asutusele, mis on lõplikuks spektri tõhusa haldamise eest vastutajaks.

Muudatusettepanek 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 

b) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
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üleminekueeskirjad; kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
ning meediakanalite paljususe 
edendamisega, sealhulgas 
ringhäälinguteenustega;

Or. en

Selgitus

Meetmed, mille vastuvõtmiseks tehakse ettepanek kohaldada komiteemenetlust, on palju 
laiemad kui vaid direktiivi vähem tähtsad osad. Teisalt saab ja ongi suur hulk ühtlustamist 
edukalt teostatud olemasoleva raadiospektrit käsitleva otsuse alusel (676/2002/EÜ). Seetõttu 
tuleks artikli punktid b ja c välja jätta. Osutades põhjendusele 23, on liikmesriikide pädevuses 
määratleda meediapoliitikad.

Muudatusettepanek 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;

b) kehtestada erandi teenuse- ja 
tehnoloogianeutraalsuse põhimõttest ning 
ühtlustada artikli 9 lõigete 3 ja 4 alusel 
nendest põhimõtetest tehtavate erandite 
ulatus ja laad, kui tegemist ei ole 
kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
ning meediakanalite paljususe 
edendamisega;

Or. fr

Selgitus

On oluline, et võõrandatud või renditud sageduste kasutamise õiguste andmisega seotud 
konkreetsete õiguste ja kohustuste määratlemine jääb riigi pädevusse. See võimaldab võtta 
arvesse konkreetseid kohustusi, nagu võrgu ulatuse või ruumilise paigutuse kohustused. Ausa 
konkurentsi tagamise vajadust ei seata kahtluse alla, kuid see oleneb konkreetsetest riiklikest 
meetmetest, et erinevates liikmesriikides võetaks arvesse kohapealset olukorda.
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Muudatusettepanek 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.

In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involve identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Muudatusettepanek 453
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 

välja jäetud
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piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;

Or. en

Selgitus

Riiklikul tasandil tingimused, mille alusel tohib raadiospektrit võõrandada või rentida, tuleks 
jätta riigi reguleerivale asutusele, mis on lõplikuks spektri tõhusa haldamise eest vastutajaks.

Muudatusettepanek 454
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;

b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused;

Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.
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Muudatusettepanek 455
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused ning kõnealuse võõrandamise 
või rentimise tingimused, menetlused, 
piirid, piirangud, tühistamine ja 
üleminekueeskirjad;

b) ühtlustada nende õigustega kaasnevad 
kohustused;

Or. en

Selgitus

Komisjoni raadiospektrit käsitleva otsuse rakendamisvolituste toomine raamdirektiivi peab 
toimuma koos raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 1 lõikega 4 võrdväärse sätte lisamisega 
direktiivi. Pidades silmas liikmesriikide pädevust kultuuri- ja meediapoliitikas, ei peaks 
komisjon kindlaks määrama ringhäälingu sagedusalasid, mille kasutusõigusi võiks 
võõrandada või rentida. Artikli 9b kohaselt toimub kasutamisõiguste võõrandamine või 
rentimine vastavalt riiklikele menetlustele ja komisjon ei peaks seega neid menetlusi 
ühtlustama.

Muudatusettepanek 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 
korral;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Meetmed, mille vastuvõtmiseks tehakse ettepanek kohaldada komiteemenetlust, on palju 
laiemad kui vaid direktiivi vähem tähtsad osad. Teisalt saab ja ongi suur hulk ühtlustamist 
edukalt teostatud olemasoleva raadiospektrit käsitleva otsuse alusel (676/2002/EÜ). Seetõttu 
tuleks artikli punktid b ja c välja jätta. Osutades põhjendusele 23, on liikmesriikide pädevuses 
määratleda meediapoliitikad.

Muudatusettepanek 457
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 
korral;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklikul tasandil tingimused, mille alusel tohib raadiospektrit võõrandada või rentida, tuleks 
jätta riigi reguleerivale asutusele, mis on lõplikuks spektri tõhusa haldamise eest vastutajaks.

Muudatusettepanek 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 

välja jäetud
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korral;

Or. es

Selgitus

The deletion of letters (b) and (c) is motivated by the fact that the conditions for such transfers 
and the procedures conditions and limits applicable must be established in accordance with 
the principle of subsidiarity.
In order to be consistent with the approach adopted by the amendment to Article 9, the 
implementation of the principles of technological and service neutrality should, wherever 
possible, be the responsibility of the Member States through the coordinated management of 
the spectrum at national level. Harmonisation levels accordingly involved identification of the 
frequency bands to which the EU principles of neutrality must necessarily apply.

Muudatusettepanek 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2002/21/EÜ
Artikkel 9c – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ühtlustada konkreetsed meetmed, mis 
on vajalikud ausa konkurentsi tagamiseks 
individuaalsete õiguste võõrandamise 
korral;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

On oluline, et võõrandatud või renditud sageduste kasutamise õiguste andmisega seotud 
konkreetsete õiguste ja kohustuste määratlemine jääb riigi pädevusse. See võimaldab võtta 
arvesse konkreetseid kohustusi, nagu võrgu ulatuse või ruumilise paigutuse kohustused. Ausa 
konkurentsi tagamise vajadust ei seata kahtluse alla, kuid see oleneb konkreetsetest riiklikest 
meetmetest, et erinevates liikmesriikides võetaks arvesse kohapealset olukorda.
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